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েমৗমািছ চাষ 
েমৗমািছেক তােদর pাকৃিতক পিরেবশ েথেক eেন েমৗচােকর uপেযাগী পিরেবশ সৃি  কের আধুিনক o বjািনক পdিতেত পালন করােকi বলা হয় েমৗমািচ পালন। পালেনর জন  ভারতীয় জােতর েমৗমািছ 
সবেচেয় uপেযাগী। েছাট েসনািল বেণর o সাদা েডারাকাটা e েমৗমািছরা গােছর গেত বা aন  েকা গহবের eকািধক সমাnরাল চাক তির কের বসবাস কের। গেত pেবশ পেথর সে  চাকgেলা 
সমাnরালভােব সাজােনা থােক। েমৗমািছেদর erপ বাসsােনর সােথ সাম স  েরেখ তির করা হয় কােঠর বাk। কােঠর েমৗবাk েমৗমািছ পালনi আধুিনক ব বsা। েলাকালয় o িবিভn বনা েলর েমৗচাক 
েথেকi েতা ei মধ ুআর েমাম সংgহ করা সmব । তবু েকন ei েমৗমািছ পালন?  
 
pেয়াজনীয়তা  
1. েমৗচাক েথেক মধ ুসংgেহর সময় সাধারণত চাকিটেক ন  কের েফলা হয়। e কােজর সময় aেনক েkেt িবপুলসংখ ক েমৗমািছo মারা পেড়। eছাড়াo চােক aবিsত িডম o বাcা ন  হয়। eর ফেল 
িদন িদন েমৗমািছর সংখ া কেম যােc। iদািনং ফসেলর েkেত কীটনাশক ব বহােরর ফেল েলাকালেয় আশ াজনকভােব েমৗমািছর সংখ া hাস পােc। eেতফসেলর ফলনo কেম যােc। েমৗমািছ পালেনর 
মাধ েম েমৗমািছর সংখ ােক বাড়ােনা সmব।  
 
2. েমৗমািছর বি ত মধু আমরা খাদ  িহসােব gহণ কের থািক। মধুর পুি gণ চাড়াo নানািবধ েরাঘ uপশমকারী kমতা রেয়েছ। সাধারণ িনয়েম েমৗচাক েচেপ মধ ুেবর করা হয়। eেত চাক েথেক মধ ু
িন াশন েযমন সm ূণ হয় না েতমিন েসi মধুেত রেয় যায় েমাম, েমৗমািছর িডম o বাcা িনেsািষত রস eবং aন ান  আবজনা। পালন করা েমৗমািছর চাক েথেক যািntক uপােয় িন ািশত মধু েযমন 
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িব d, েতমিন িন াশনo হয় পুেরাপুির।  
 
3. েমৗচাক েথেক েমাম পাoয়া যায়, িকnt পালন করা েমৗমািচর চাক েথেক েমাম সংgহ করা হয় না। েমাম সংgহ করেল চাক  হয়। নতুন চাক বানােত েমৗমািছর aেনক সময় লােগ। eেত মধু িনsাশেনর 
পর চাক akত থােক বেল েমৗমািছরা সােথ সােথi আবার ন  কুঠুিরgেলায় মধু েমন িব d, েতমিন িন াশনo হয় পুেরাপুির।  
 
4. েমৗচাক েথেক েমাম পাoয়া যায়, িকnt পালন করা েমৗমািছর চাক েথেক েমাম সংgহ করা হয় না। েমাম সংgহ করেল চাক ন  হয়। নতুন চাক বানােত েমৗমািছর aেনক সময় লােগ। eেত মধ ুিন াশেনর 
পর চাক akত থােক বেল েমৗমািছরা সােথ সােথi আবার ন  কুঠুিরgেলারয় মধ ুজমােত থােক। eছাড়া েমৗ-বােk েভতের েয কােঠর ে ম থােক তােত েমােমর তির ছঁাচ বা 'কm ফাuেnশন িসট' িদেল 
েমৗমািছরা তাড়াতািড় চাক তির করেত পাের। eজন  েমৗমািছ পালেনর মাধ েম al সমেয় aেনক েবশী মধু পাoয়া সmব।  
 
5. ফুেল ফুেল ঘুের েবড়ােনার সময় েমৗমািছরা তােদর পা eবং বুেকর েলােমর ফুেলর aসংখ  পরাগেরণ ুবেয় েবড়ায়। eক ফুেলর পরাগেরণু aন  ফুেলর গভমুে  পড়েল পরাগায়ন ঘেট, যার ফলrিতেত 
uৎপn হয় ফল। eভােব েমৗমািছরা পরাগায়েনর মাধ েম িহসােব কাজ কের ফল o ফসেলর uৎপাদন বাড়ায়। িবেশষ েমৗসুেম যখন েকােনা বাগান বা ফসেলর েkেত pচুর ফুল েফােন তখন েমৗমািছসহ 
বাি টেক েসখােন sানাnর করেল eকিদেক pচুর মd স ৃহীত হেব, aন িদেক ফল বা ফসেলর uৎপাদনo বৃিd পােব।  
 
6. েমৗমািছ পালনেক কুিটর িশl িহসােব gহণ করেল aেনক েবকােরর কমসংsার হেব। gােমর sl আেয়র পিরবারgেলােত েমৗমািছ পালন eকিট বাড়িত আেয়র সুেযাগ েদেব।  
 
পালন  
েয কােঠর বাk েমৗমািছ পালন করা হয় েসিট িবিভn aংেশর সমnেয় তরী। তলার কাঠ, বাcাঘর, মধুঘর, ঢাকনা, o ছাদ হেc eকিট েমৗবােঙ িবিভn aংশ। মধুঘর o বাcাঘের সাির সাির কােঠর ে ম 
সািজেয় েদয়া হয়। e ে েমi েমৗমািছরা চক তির কের। েকােনা গােছর গত েথেক েমৗমািছ o তােদর চাক সংgহ করার পর বাk েদয়া হয়। eকিট েমৗমািছ পিরবাের থােক মাt eকিট রানী েমৗমািছ, িকছু 
পুrষ eবং aিধকাংশ িমক েমৗমািছ। চাক তির, বাcােদর লালনপালন, মধু eবং ফুেলর পরাগ সংgহ iiত ািদ সব কাজ িমক েমৗমািছরাi সmাদন কের। িকnt েমৗমািছ পালন কের চাক েথেক মধু 
েপেত হেল eকজন েমৗমািছ পালকেক েমৗমািছেদর যt িনেত হেব। বছেরর িবিভn ঋতুেত নানা pকার ব বsা gহণ eবং eেদর েরাগ pিতকােরর ব বsা েনয়া েমৗমািছ পালন তথ  পিরচযার anভূk । 
eখােন সংেkেপ e িনেয় িকছু আেলাচনা করা হল-  
 
ক) েমৗসুমী ব বsাপনা  
িবিভn ঋতুেত েমৗমািছর পিরচযােক িতনিট ভেগ ভাগ করা যায়। েযমন-েমৗমািছর বংশ বৃিdর সমেয়, যখন pকৃিতেত pচুর খাদ  পাoয়া যায় তখন eবং খাদ স ট চলাকােল।  
1. বংশ বৃিdকােল-রানী েমৗমািছ যখন pচুর িডম েপেড় eকিট েমৗবােঙ েমৗমািছর সংখ া বাড়েত থােক েস সময়টাi হল বিdকাল। e সময় pকৃিতেত ফুেলর সমােরাহ েদখা যায় eবং েমৗমািছরা pচুর 
পিরমােন পরাগেরণু eবং ফুেলর রস সংgহ কের। বংশ বৃিdকােল বাcাঘের নতুন ে ম িদেত হেব। বা  েকােনা পুরেনা o trিটপূণ রাণীেক সিরেয় নতুন রানীর সংেযাজন করেত হেব। সাধারণত বৃিদধকােলর 
েশষ িদেক েমৗমািছরা ঝাঁক বঁােধ। ঝাঁক েবঁেধ েমৗমািছরা যােত aন  েকাথাo uেড় চেল না যায় eজন  pেয়াজনীয় ব বsা িনেত হেব। চােক নবিনিমত পুrষ, রাণী েমৗমািছরা বাঁক েবঁেধ aন  েকাথাo uেড় 
যােব না। েমৗমািছর সংখ া যিদ aেনক েবশী হয় তেব তােদর eকািধক বাk ভাগ কের েদয়া uিচত েমৗমািছর বংশ বৃিdকােল মােঝ মােঝ কেলানী পরীkা কের তােদর aন ান  সমস ার pিতo দৃিs রাখেত 
হেব।  
 
2. খাদ  স য়কােল-e সমেয় pকৃিতেত pচুর ফুল পাoয়া যায়। েমৗমািছেদর সংgহীত পরাগেরণু বাcা েমৗমািছেদর খাoয়ােনা হয়। ফুেলর রস িদেয় েমৗমািছরা মধ ু তির কের মধুঘেরর চােক জমা কের। মধু 
রাখার sােনর যােত aভাব না হয় eজন  মধ ুঘের আরo নতুন চাক িদেত হেব। চােকর শতকরা 75িট কঠুির যখন ঘন মধুেত ভের েমৗমািছরা ঢাকনা িদেয় েফলেব, তখন েস চাক েথেক মd িন াশন কের 
িনেত হেব। pেয়াজনেবােধ েমৗমািছ পালনেkt েতেক িকছু েমৗবাk সিরেয় aন  sােন িনেত হেব যােত িবেশষ েকােনা eলাকা েথেক েমৗমািছরা আরo েবশী মধু স য় করেত পাের। শীেতর pচn pেকােপ 
েমৗমািছেদর েযন ক  না হয় eজন  শীেতর রােত েমৗবাি ট চট বা ছালা িদেয় েঢেক রাখেত হেব।  
 
3. খাদ  স টকাৈল e সমেয় pকিৃতেত খাদ  সংgহ করার মেতা ফুল খুব কম থােক, ফেল েমৗমািছরা খাদ  স েট পেড়। খাবােরর aভাব িমটােত e সময় িচিনর িসরাপ িমিশেয় ei িসরাপ তির করা হয়। েয 
পােt িসরাপ পিরেবশন করা হেব েসিট বােঙ েভতের েরেখ িসরােপর পের eকিট কািঠ বা পাতা িদেত হেব, যােত েমৗমািছরা তার oপের বেস রস েখেত পাের। িসরাপ রােত eকিট িনিদ  সমেয় (সn া) 
পিরেবশন করা uিচত, যােত aন  বােঙ েমৗমািছরা eেস খাবােরর জন  মারামাির না বধায়। ঝড়বৃি েত kিতর সmাবনা থাকেল েমৗবাি টর pেবশ পথ বাতাস o বৃিdর িবপরীতমুখী কের িনরাপদ, l sােন 
রাখেত হেব। aন থায় বােk ছােদর uপর আবরণ িদেয় pবল বৃি  হাত েথেক েমৗমািছেদর রkা করেত হেব। খাদ  স টকােল কেলানী দূবল হেয় পড়েত পাের। বাk চারিট চােকর কম সংখ ােক চােক 
েমৗমািছ eকt কের eকিট েমৗবাk sান কের েদয়া uিচত। খাদ  স ট সব eলাকায় eকi সমেয় েদখা েদয় না। e জন  েমৗবাk eমন eলাকায় sানাnর করা যায়, েযখােন pচুর ফুল পাoয়া যােব। খাদ  
স টকােল েমৗমািছেদর েরাগ-জীবানূ েবশী হয় বেল e সময় কেলানীর িদেক সতক দৃি  রাখেত হেব।  
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খ) শtr eবং েরাগ  
িবিভn pকার শtr o েরােগর আkমেন েমৗমািছ কেলানী kিতgs হয়। d'eকিট pধান শtr o েরােগর িবষেয় eখােন আেলাচনা করা হেল। েমামেপাকা-িভেজ, স াতেসঁেত আবহাoয়ায় েমামেপাকার 
আkমণ সবেচেয় েবশী হয়। চােকর কুঠুিরর uপের মাকড়সার জােলর ন ায় আবরণ েদেখi েবাঝা যায়। eকিট েমােপাকারয় আkাn ঢাকনাযুk িপuপার কুঠুিরর মুখ েখালা eবং েভতের মৃত িপuপা পাoয়া 
যায়। e সমস ার pিতকার হল েমৗবাk পিরsার-পিরcn রাখা, পুরেনা o ময়লা চাক সিরেয় েফলা eবং পটািসয়াম পারম া ােনট িদেয় বােঙ েমেঝ পিরsার করা। েমামেপাকার আkমণ েদখা িদেল 
প ারাডাiেkােরা েবনিজন নামক oষুধ সামান  পিরমােন বাk েকাণায় েরেখ িদেল ei েপাকার আkমণ েথেক রkা পাoয়া যায়। e মেয় রােত বােkর েগiট বn কের রাখেত হেব eবং সকােল খুেল িদেত 
হেব। a াকারাiন e েরাগ সাধারণত পূণবs েমৗমািছেদর হেয় থােক। rg েমৗমািছর ডানাgেলা িবভk হেয় iংেরিজ akর 'ক' eর মেতা হেয় যায় eবং aেনক েমৗমািছেক বােk সামেন বুেক হঁাটেত েদখা 
যায়। বােk সামেন আমাশয় eর মেতা হলুদ পায়খানা পেড় থােক। েমৗমািছরা কেলানীর মেধ  িবশৃংখলাভােব ঝঁাক েবেঁধ থােক। aেনক েkেt তােদর মেধ  প ারালাiিসস হেত েদখা যায়। আkাn রানী িডম 
েদয়া বn কের েদয়। e াকারাiন হেত েদখা যায়। e াকরাiন েরােগর pিতকার হল-েমৗবােঙ েভতের িমথাiল স ািলসাiেলেটর বা  েদয়া। eজন  েছাট eকিট েবাতেল িমথাiল স ািলসাiেলট িনেয় রবার 
কক িদেয় মুখ বn করেত হেব। 
তথ  সূt: শাiখ িসরাজ রিচত ‘মািট o মানুেষর চাষবাস’ gn েথেক সংgহীত 
েমৗমািছ চাষ o pিশkেনর জন  েযাগােযাগ করেত পােরন 
মিত en সn (eকিট িবিসক pকl) 
49/3, লুৎফর রহমান েলন, সুিরেটালা, েকাতয়ালী, ঢাকা 
েমাবাiল: 01712-069062

িচিকৎসা:মধু o েমৗমািছর িবেষ বাত িনরাময়
েমৗমািছ বা ভীমরmেলর hল ফুটােনা িবষ খুবi যntণাদায়ক। েয ব িk hল দং েনর িশকার হেয়েছন েকবল িতিনi তার jালা aনুভব করেত পােরন। মানুষ eমনিক aন ান  pাণীo তাi েমৗমািছ বা ভীমরmল 
চাক eিড়েয় চেল, িকnt েমৗমািছ o ভীমরmেলর hল েথেক সংগৃহীত িবষ েয েরাগ িনরামেয়র uপাদান িহসােব কাজ করেত পাের তা aেনেকরi aজানা। িনuিজল ােnর eকিট েকাmািন েস আমার বাণীi 
িনেয়েছ। ধ ুতাi নয়-েমৗমািছর িবষ বাজারজাতকরেণর জন  iuেরাপীয় iuিনয়েনর (iiu) কােছ aনুেমাদন েচেয়েছ।  

 
েনলসন হািন en মােকিটং নােম eকিট েকাmািন জািনেয়েছ েগঁেট বাত জিনত ব থা িনরামেয় pদাহ িনেরাধক িহসােব কাজ কের েমৗমািছর িবষ। pিতিদন di চা চামচ পিরমাণ মধুর সে  সামান  পিরমাণ 
েমৗমািছর িবষ dধ (েভনম িমl) িমিশেয় েসবন করেল বাত েরােগ uপসম হয়। তােদর মেত েমৗমািছর িবষ pেয়ােগ বােতর িচিকৎসা নতুন ধারণা নয়। েকান েকান িkিনেক েমৗমািছর hল ফুিটেয় বােতর 
িচিকৎসা করা হয়। যুkরােজ র ফুড s াnাডস eেজিn জািনেয়েছ আগামী মােস িনuিজল াn িভিtক েকাmািনিটর আেবদেনর িবষয়িট িবেবচনা করা হেত পাের।  
 
েকাmািনিট জািনেয়েছ-িনuিজল ােnর eকিট a েল গত 13 বছর যাবৎ eক pকার েমৗমািছর চাষ করা হেc। আধুিনক পdিতেত সংগৃহীত মধু o েভনম িমl সmণ িনরাপদ। তেব 12 বছেরর কম বয়সী 
িশ েদর eসব েসবন িনিষd।  
 
eকi সে  আেরা eকিট িবষেয় সতক থাকার পরামশ িদেয়েছন িবেশষjরা। তােদর মেত, মধু aথবা েমৗমািছর িবষ যােদর শরীের a ালািজর uেdক কের তারা িবেশষj িচিকৎসেকর পরামশ gহণ করেত 
পােরন। aবশ  e ধরেনর িচিকৎসার ব াপাের িdমত েপাষণ কেরেছন যুkরােজ র আ াiিটস িরসাচ ক ােmiেনর কণধার pেফসর a ালান িসলমান। তার মেত, মধু o েমৗমািছর িবষবাত িনরামেয় ফলpসূ 
eমন pমাণ eখনo েমেলিন।  
eেgাবাংলা ডটকম
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